
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
, .ω,η -jjυωνιας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ ττ^ϊ Ελ- 

■ ,^,χης ΔημΟΧΡ αΤΙΧς A3*. -Ου Ε~-*υ.-·0ν »η* I-..3Vt3Y.

Προς τη Βουλή ιω>* Ε/Πήνων

, ν_.- ~ Φεβρουάριου 1985 υπογράφτηκε στη Μαδρίτη
• 'ων:α χμυντιχής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας καε Ισπα- 

''~1 ν^9ωγα μ» το άρ8ρο 11 της συμφωνίας, αυτή 8« τε
εί οι ισχύ όταν "° κάθε μέρος γνωστοποιήσει στο άλλο οτι 

;>.οχληρω8ηχε η διαδικασία νομοθετικής κύρωσής της.
j y υπογραφή της συμφωνίας ήταν αποτέλεσμα σειράς 

-στων. συζητήσεων και αλληλοενημερωσεων των δύο πλευ- 
-wv πάνω σε στρατιωτικά 8έματα χα8ώς και σε δρχστη- 

αφορούν στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυ- 
»3uto)v και γενικότερα στην. αμυντική βιομηχανία των δυο 
7ωσων. Οι επαφες αυτές άρχισαν μετά την επίσχεση του 
lr-r(&J ΓΕβΑ στην Ελλάδα τη 15.9.1988 χαι συνεχιστη- 
ϊ,αν με επίσκεψη του Διευ8υντου της ΥΠΟΒΙ στην Ισπα
νία στις 7.12.S3 του Αρχηγού της Ισπανιχής Αεροπο- 
::α; στην Ελλάδα στις 19.11.84 χατ στρατιωτικών αντι- 
πσοσωπιιών των Τπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδος 
κι: Ισπανίας αργότερα.

ά. Γενιχος σχοπός της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη ευ- 
σιίας συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Λυν-αμβων των δύο 
συμβαλλόμενων χωρών τόσο στα στρατιωτικά 8έματα (στρα- 
τηγιχή χα*. ταχτική ανάπτυξη νέων δογμάτων χαι μέσων 
συγχρόνου πολέμου, κοινές ασκήσεις) όσο xa: στον τομέα της 
αμυντικής βιομηχανίας (μεταφορά τεχνολογίας, κοινά προ
γράμματα έρευνας και παραγωγής αμυντικού υλικού).

4. Η συφωνία που περιλαμβάνει συνεργασία σε δύο (2) δα
σικούς τομείς δηλαδή στο στρατιωτικό τομέα και στον το
μέα της αμυντικής βιομηχανίας αποτελείτα* από δώδεκα 
(12) άρ8ρα.

Ειδικότερα:
α. Τα άρ8ρα 2 και 3 αναφέρονται στη συνεργασία στο 

στρατιωτικό τομέα που περιλαμβάνει ανταλλαγή απόψεων— 
πληροφοριών σε θέματα οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων 
στρατηγικής τακτικής έρευνας, παρακολούθησης εθνικών 
ασκήσεων και διεξαγωγής κοινών ασκήσεων με αμΟιδαία πα
ροχή διευκολύνσεων σε μονάδες, πτήσεις αεροσκαφών και κί
νηση πολεμικών πλοίων.

ί. Το άρθρο 4 αναφερεται στη συνεργασία στον τομέα της 
αμυντικής βιομηχανίας που περιλαμβάνει κοινά προγράμμα
τα ερευνάς, ανάπτυξης, παραγωγής και συμπαραγωγής προ
μηθειών και τεχνικής υποστήριξης αμυντικών υλικών και 
οπλικών συστημάτων για την κάλυψη των αμυντικών ανα
γκών τόσο των δύο χωρών όσο και τρίτων χωρών. Η συνερ
γασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας 8α επιδιωχ-υεί 
να είναι ισόρροπη από πλευράς ισοζυγίου αμυντικών πληρω
μών.

γ. Τα άρθρα 5, 6 και 7 αναφέρονται στον τρόπο παρόν.ο- 
λούθησης εφαρμογής της συμφωνίας μ» τη συγκρότηση μι
κτής επιτροπής σε -δέματα άμυνας. Η μικτή επιτροπή που 
συνίτταται από δύο επί μέρους επιτροπές τη στρατιωτική 
και εκείνη της αμυντικής, τεχνολογικής και διομητχανικής 
συνεργασίας. 8α συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το 
χρόνο και 8α προεδρεύεται από τους Τπουργούς Εθνικής 
Άμυνας των δύο (2) χωρών οι οποίοι μπορεί να αντιπρο
σωπεύονται.

δ. Τα άρ8ρα 11 κοπ 12 αναφέρονται στον τρόπο με τον 
οποίο τί8ετ2*. σε ισχύ η συμφωνία, στη διάρκεια της και τον 
τρόπο καταγγελίας της. Η διάρκεια της συμφωνίας ορίστη
κε για δέκα; (10) χρόνια από Την ηιερσμηνίσ που 8α τεθεί 
σι ισχύ.

4. Τα εθνικά οφέλη που προσδοκούνται από την υλοποίη
ση της συμφωνίας αυτής είναι δασικά τα ακδλου8β:

α. Συμβολή στη διατηρηση της ειρήνης και της ασφάλεια; 
στη Μεσόγειο που είναι ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος 
μας.

δ. Τόνωση και ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιο
μηχανίας σαν αποτέλεσμα της μεταφοράς τεχνολογίας 2πό 
την Ισπανία και της συμπαραγωγής αμυντικού υλικού.

γ. Μείωση του βαθμού εξάρτησης της χώρας μας σσεν 
τομέα* των εξοπλισμών με την ανάπτυξη της δικής μας αμυ
ντικής ίιομηχανίας.

Στη νομο8ετική κύρωση της συμφωνίας αυτής αποβλέπει 
το σχέδιο αυτό του νομού που υποβάλλουμε στη Βουλή υε 
την εισήγηση έγκρισής του.

Α8ήνα. 1δ Ιουλίου 1986 

Οι Υπουργοί
Εξωτερικών Οικονομικών

ΚΑΡ. 1ΊΑ ΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΤΣ0Β0Α4Σ

Εθνικής Άμυνας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΓ ΛΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ελ

ληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας.

'Αρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρύρο 28 παο. 
1 του Συντάγματος η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με
ταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της 
Ισπανίας που -/πογραφτηκε στη Μαδρίτη στις 7 Φεβρουάριου 
1985 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική 
γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΓΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία και το Βασίλειο Της Ισπανίας:
'Εχοντας υπόψη τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χω- 

-ών, που απορρέουν από την προσήλωσή, τους σε κοινά ιδεώ
δη. κοινές πολιτικές και πολιτιστικές αξίες και πβραδόσε-.ς 
κα: της γειτνιάσεώς τους στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Επιθυμώντας να ισχυροποιήσουν τους φιλικούς τους δε
σμούς με τη συνεργασία στην οικονομική και τεχνολογική α
νάπτυξή τους.

Επιζητώντας να συσφίγξουν ακόμη περισσότερο τις σχέ
σεις τους αυτές, με την ανάπτυξη συνεργασίας στον αμ-υντι- 
οοό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταφορά τεχνολογίας, 
στις αμοιβαίες προμήθειες και στη σνμιπαριγω'ή πολεμικού 
ολικού.

Πεπεισμένες ότι η συνεργασία αυτή 8α συμβάλλει στη 
Βιατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, ιδιαίτερα στη 
Μεσόγειο.

Συμφώνησαν τα ακόλου8α:

Άρ8ρο 1.
Τι ίύο συμβαλλόμενα μέρη αποσκοπούν ΐτην ανάπτυξη 

ευρ*.ιο>ς συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δ'υνάμεών των, τό
σο στα γενικά στρατιωτικά θέματα, όσο κιι στον τομέα Των 
εξοπλισμών και της συμπαραγωγής πολεμικού υλικού.


